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ЗАТВЕРДЖЕНО 
Наказ Міністерства освіти 
і науки України 
23 червня 2022 року №  583

Форма № Н-1.03.2

Додаток до наказу про зарахування на навчання

Міністерство освіти науки України
Державний університет 

інтелектуальних 
технологій і зв'язку

Додаток до наказу від «27» вересня 2022 року 
№01-08-203

011 Освітігі, педагс>гічні науки Дер*кавна Магістр Денна кошти фізичних та/або

|— 
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номер, серія, дата видачі 
та тип документа про 

освітній (освітньо- 
кваліфікаційний) 
рівень/ступінь, на 

основі якого 
відбувається вступ

рік та номери сертифікатів 
зовнішнього незалежного 

оцінювання/' єдиного вступного 
іспиту/ єдиного фахового 
вступного випробування/ 

національного 
мультипредметного тесту/ 

магістерського тесту навчальної 
компетентності/ магістерського 

комплексного тесту

назва 
спеціалізацій, 

освітніх про грам 
в межах

спеціально сті
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ЗАТВЕРДЖЕНО 
Наказ Міністерства освіти 
і науки України 
23 червня 2022 року № 583

Форма № Н-1.03.2

Додаток до наказу про зарахування на навчання

Міністерство освіти і науки України
Державний університет 

інтелектуальних 
технологій і зв'язку

Додаток до наказу від «27» вересня 2022 року 
№01-08-203

051 Економіка Державна Магістр Денна кошти фізичних та/або 
юридичних осіб
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С

по батькові (за 
наявності)

номер, серія, дата видачі 
та тип документа про 

освітній (освітньо- 
кваліфікаційний) 
рівень/ступінь, на 

основі якого 
відбувається вступ

рік та номери сертифікатів 
зовнішнього незалежного 

оцінювання/' єдиного вступного 
іспиту/ єдиного фахового 
вступного випробування/ 

національного 
мультипредметного тесту/ 

магістерського тесту навчальної 
компетентності/ магістерського 

комплексного тесту

назва 
спеціалізацій, 

освітніх програм 
в межах 

спеціальності

> 
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нк
ур

сн
ий

 
ба

л

1 11414750 102456
2

Войтовік Тетяна Олександрівна 170864 В22 30.06.2022 
Диплом бакалавра

о
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ч
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ш
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Катерина

п

Іванович

Олександрівна

170859 В22 30.06.2022 
Диплом бакалавра
170862 В22 30.06.2022 
диплом бакалавра

2022р.-0032360
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ЗАТВЕРДЖЕНО 
Наказ Міністерства освіти 
і науки України 
23 червня 2022 року №  583

Форма № Н-1.03.2

Додаток до наказу про зарахування на навчання

Міністерство освіти і науки України
Державний університет 

інтелектуальних 
технологій і зв'язку

Додаток до наказу від «27» вересня 2022 року 
№01-08-203

073 Менеджмент Державна Магістр Денна кошти фізичних та^або 
юридичних осіб
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відбувається вступ

зовнішнього незалежного 
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іспиту/ єдиного фахового 
вступного випробування/ 
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мультипредметного тесту/ 

магістерського тесту навчальної 
компетентності/ магістерського
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ЗАТВЕРДЖЕНО 
Наказ Міністерства освіти 
і науки України 
23 червня 2 0 2 2  року №  583

Форма № Н-1.03.2

Додаток до наказу про зарахування на навчання

забезпечення1
Павло Андрійович 107532 В22 30.06.2022 Освітньо- -

професійна
програма

Диплом бакалавра
10245611035773

програмного
забезпечення1

Міністерство освіти і науки України

121 Інженерія програмного забезпечення

11529526

аяпосо _в-О с рч

102456
5

прізвище

Білак

Державна

Михайло

по батькові (за 
наявності)

Юрійович

Державний університет 
інтелектуальних 

технологій і зв’язку

Магістр

номер, серія, дата видачі 
та тип документа про 

освітній (освітньо- 
кваліфікаційний) 
рівень/ступінь, на 

основі якого 
відбувається вступ

107537 В22 30.06.2022 
Диплом бакалавра

Ґ Г Ь с у 'і

Додаток до наказу від«:27» вересня 2022 року 
№01-08-203

Денна

рік та номери сертифікатів 
зовнішнього незалежного 

оцінювання/ єдиного вступного 
іспиту/ єдиного фахового 
вступного випробування/ 

національного 
мультипредметного тесту/ 

магістерськог о тесту навчальної 
компетентності/ магістерського 

комплексного тесту

о І Ї / О й  'Є / '

кошти фізичних та/або 
юридичних осіб

назва 
спеціалізацій, 

освітніх програм 
в межах 

спеціальності

Освітньо- 
професійна 
програма 
"Інженерія 

ямного-

180,000



Гурський Андрій Сергійович 203753 В21 08.07.2021 Освітньо- 167,000

3 11287894 102456
5

Диплом бакалавра професійна
програма
"Інженерія
програмного
забезпечення"

4 11394291 102456
5

Дишленко Микита Ігорович 098103 В22 30.06.2022 
Диплом бакалавра

Освітньо-
професійна
програма
"Інженерія
програмного
забезпечення"

178,000

5 11267338 102456
5

Калина Владислав Володимирович 098104 В22 30.06.2022 
Диплом бакалавра

Освітньо-
професійна
програма
"Інженерія
програмного
забезпечення"

170,000

6 11449542 102456
5

Краса Ілля Сергійович 098161 В22 30.06.2022 
Диплом бакалавра

Освітньо-
професійна
програма
"Інженерія
програмного
забезпечення"

175,000

102456

Марков Дмитро Павлович 098154 В22 30.06.2022 
Диплом бакалавра

Освітньо-
професійна

167,000

7 I 1487171 5
програма
"Інженерія
програмного
забезпечення"

8 11450739 102456

Постольський Олександр Павлович 098158 В22 30.06.2022 
Диплом бакалавра

Освітньо-
професійна
програма

168,000

"Інженерія
програмного
забезпечення"

Ц ,-------------  0 и ш і £ О ь
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9 11095694 102456
5

Саламаха Костянтин Станіславович 107551 В22 30.06.2022 
Диплом бакалавра

Освітньо-
професійна
програма
"Інженерія
програмного
забезпечення"

170,000

10 11478812 102456
5

Топов Владислав Федорович 107566 В22 30.06.2022 
Диплом бакалавра

Освітньо-
професійна
програма
"Інженерія
програмного
забезпечення"

170,000

11 11039946 102456
5

Шальов Дмитро Андрійович 132319 В22 30.06.2022 
Диплом бакалавра

Освітньо-
професійна
програма
"Інженерія
програмного
забезпечення"

168,000

тл> ъ̂ §■—.. ^ /? 3 Л Р с^^/івс)
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ЗАТВЕРДЖЕНО 
Наказ Міністерства освіти 
і науки України 
23 червня 2022 року № 583

Форма № Н-1.03.2

Додаток до наказу про зарахування на навчання

Міністерство освіти і науки України
Державний університет 

інтелектуальних 
технологій і зв'язку

Додаток до наказу від «27» вересня 2022 року 
№01-08-203

121 Інженерія програмного забезпечення Державна Магістр Денна кошти фізичних та/або 
юридичних осіб
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видачі та тип документа 
про освітній (освітньо- 

кваліфікаційний) 
рівень/ступінь, на 

основі якого 
відбувається вступ

рік та номери сертифікатів 
зовнішнього незалежного 

оцінювання/' єдиного вступного 
іспиту/ єдиного фахового 
вступного випробування/ 

національного 
мультипредметного тесту/ 

магістерського тесту навчальної 
компетентності/ магістерського 

комплексного тесту

назва 
спеціалізацій, 

освітніх програм 
в межах 

спеціальності

ко
нк

ур
сн

ий
 

ба
л

1 = Т 3 4 5 6 7 8 9 10

1 11523966 109503
2

Г аврищенко 

Казимир

Ростислав

Вадим

Андрійович

Олександрович

234832 В19 30.06.2019 
Диплом бакалавра

179347 В22 30.06.2022 
Диплом бакалавра

Освітньо-
професійна
програма
"Інженерія
програмного
забезпечення"

професійна

0,000

2 11014572 109503
2

програма

програмного
забезпечення"
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3 11030374 109503
2

Колпіков Андрій Сергійович 45178095 ХА 08.06.2013 
Диплом магістра

Освітньо-
професійна
програма
"Інженерія
програмного
забезпечення"

0,000

4 11612409 109503
2

Онишко Олександр Романович 132120 В22 30.06.2022 
Диплом бакалавра

Освітньо-
професійна
програма
"Інженерія
програмного
забезпечення"

0,000

5 10967095 109503
2

Пастух Володимир Сергійович 107510 В22 30.06.2022 
Диплом бакалавра

Освітньо-
професійна
програма
"Інженерія
програмного
забезпечення"

0,000

6 11558197 109503
2

Пилип Іван Васильович 048051 В18 30.06.2018 
Диплом бакалавра

Освітньо-
професійна
програма
"Інженерія
програмного
забезпечення"

0,000

7 1 1 ^8147 109503

Пилип Мар’ян Васильович 050524 В16 30.06.2016 
Диплом бакалавра

Освітньо-
професійна
програма

0,000

"Інженерія
програмного
забезпечення"

8 11456613 109503
2

Усенко Вадим Володимирович 107565 В22 30.06.2022 
Диплом бакалавра

Освітньо-
професійна
програма
ПТГЖсїїЦрІй
програмного
забезпечення"

0,000



ЗАТВЕРДЖЕНО 
Наказ Міністерства освіти 
і науки України 
23 червня 2022 року № 583

Форма № Н-1.03.2

Додаток до наказу про зарахування на навчання
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6 11109175 102456
7

Попов Євгеній Станіславович 107556 В22 30.06.2022 
Диплом бакалавра

Кібербезпека 163,000

7 10958641 102456
7

Попов Максим Володимирович 098134 В22 30.06.2022 
Диплом бакалавра

Кібербезпека 154,000

8 11016399 102456
7

Пручковський Дмитро Володимирович 098150 В22 30.06.2022 
Диплом бакалавра

Кібербезпека 146,000

9 11294989 102456
7

Солоід Владислав Миколайович 098183 В22 30.06.2022 
Диплом бакалавра

Кібербезпека 159,000

10 11268804 102456
7

Тодоров Андрій Валерійович 098184 В22 30.06.2022 
Диплом бакалавра

Кібербезпека 164,000
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ЗАТВЕРДЖЕНО 
Наказ Міністерства освіти 
і науки України 
23 червня 2022 року № 583

Форма № Н-1.03.2

Додаток до наказу про зарахування на навчання

Міністерство освіти і науки України

125 Кібербезпека

е
■й

О«и

в
5в§сзсо

11524014

11000420

1100803»

11Ь12938"

11055437

яXт

І §  
И  

§  «  о Сь)

ои

109503
З

109503
З

109503

109503-

109503

прізвище

Галиця

Кащін

Кащін

Кривошея

Шеремета

Державна

ім'я

Орест

Віталій

Святотав-

Владииіав"

Роман

по батькові (за 
наявності)

Тарасович

Валерійович

Валсрнювпн-

ьолодимирович

Богданович

Державний університет 
інтелектуальних 

технологій і зв'язку

Магістр

номер, серія, дата 
видачі та тип документа 
про освітній (освітньо- 

кваліфікаційний) 
рівень/ступінь, на 

основі якого 
відбувається вступ

038314 В19 29.06.2019 
Диплом бакалавра
32304302 ВК 30.06.2007 
Диплом бакалавра
45320738 ВК 29.0b.2UIT 
Диплом бакалавра
216780 В20 30.06.2020 
Диплом бакалавра

Диплом магістра

Додаток до наказу від «27» вересня 2022 року 
№01-08-203

Денна

рік та номери сертифікатів 
зовнішнього незалежного 

оцінювання/ єдиного вступного 
іспиту/ єдиного фахового 
вступного випробування/ 

національного 
мультипредметного тесту/ 

магістерського тесту навчальної 
компетентності/ магістерського 

комплексного тесту

кошти фізичних та/або 
юридичних осіб

назва 
спеціалізацій, 

освітніх програм 
в межах 

спеціальності

Кібербезпека

Кібербезпека

Кібербезпека

Кібербезпека

Кібербезпека

11

ю
«кяа
МX
О
14

10
0,000

0,000

0,000

0,000

0,000
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в

ЗАТВЕРДЖЕНО 
Наказ Міністерства освіти

Г/**Ч г. __‘ ‘“ V ■> л р с іш и
23 червня 2022 року №  583

Форма № Н-1.03.2

Додаток до наказу про зарахування на навчання

Державна

он0 ~

1 й 
о О)

прізвище ЇМ Я по батькові (за 
наявності)

Державний університет 
інтелектуальних 

технологій і зв'язку

номер, серія, дата 
видачі та тип документа 
про освітній (освітньо- 

кваліфікаційний) 
рівень/ступінь, на 

основі якого 
відбувається вступ

Додаток до наказу від «27» вересня 2022 
№01-08-203

Денна

рік та номери сертифікатів 
зовнішнього незалежного 

оцінювання/' єдиного вступного 
іспиту/ єдиного фахового 
вступного випробування/ 

національного 
мультипредметного тесту/ 

магістерського тесту навчальної 
компетентності/ магістерського

кошти фізичних та/або 
юридичних осіб

назва 5Ю
спеціалізацій,

освітніх програм до
в межах £

спеці альності в

ш

12



ЗАТВЕРДЖЕНО 
Наказ Міністерства освіти 
і науки України 
23 червня 2022 року № 583

Форма № Н-1.03.2

Додаток до наказу про зарахування на навчання

Міністерство освіти і науки України

151 Автоматизація та комп’ютерно- 
інтегровані технології Державна Магістр Денна кошти фізичних та/або 

юридичних осіб

прізвище ім'я

Зацепін
11169547 109503

6

Сергій Олександрович 104099 С17 30.06.2017 
Диплом спеціаліста

Автоматизація 
та комп’ютерно- 
інтегровані 
технології

Державний університет 
інтелектуальних 

технологій і зв'язку
Додаток до наказу від «27» вересня 2022 року 

№01-08-203

номер, серія, дата 
видачі та тип документа

по батькові (за Пр° осві™ій (°сві™ь°- 
наявності) кваліфікаційний)

рівень/ступінь, на 
основі якого 

відбувається вступ

рік та номери сертифікатів 
зовнішнього незалежного 

оцінювання/' сдиного вступного 
іспиту/ єдиного фахового 
вступного випробування/ 

національного 
мультипредметного тесту/ 

магістерського тесту навчальної 
компетентності/ магістерського 

комплексного тесту

назва 
спеціалізацій, 

освітніх програм 
в межах 

спеціальності



ЗАТВЕРДЖЕНО 
Наказ Міністерства освіти 
і науки України 
23 червня 2022 року №  583

Форма № Н-1.03.2

Додаток до наказу про зарахування на навчання

Міністерство освіти і науки України
Державний університет 

інтелектуальних 
технологій і зв'язку

Додаток до наказу від «27» вересня 2022 року 
№01-08-203

152 Метрол 
вимірі

огія та ін 
овальна

формаційно-
техніка Державна Магістр Денна кошти фізичних та/або 

юридичних осіб

№ 
п/

п

О«
И
ч :

«
к
СО
§СО ку

ре
но

ї 
пр

оп
оз

иц
ії 

в 
ЄД

ЕБ
О

прізвище ім'я по батькові (за 
наявності)

номер, серія, дата 
видачі та тип документа 
про освітній (освітньо- 

кваліфікаційний) 
рівень/ступінь, на 

основі якого

рік та номери сертифікатів 
зовнішнього незалежного 

оцінювання/' єдиного вступного 
іспиту/ єдиного фахового 
вступного випробування/ 

національного 
мультипредметного тесту/

назва 
спеціалізацій, 

освітніх програм 
в межах

л
кв
о
&
иа

2 воЫ
з

відбувається вступ магістерського тесту навчальної 
компетентності/ магістерського 

комшіексного тесту

ои

і 2 3 4 5 6 7 8 9 10

1 11489300 109503
8

Герасименко Денис Анатолійович 131944 В22 30.06.2022 
Диплом бакалавра

Інженерія якості 0,000



ЗАТВЕРДЖЕНО 
Наказ Міністерства освіти 
і науки України 
23 червня 2022 року № 583

Форма № Н-1.03.2

Додаток до наказу про зарахування на навчання

Міністерство освіти і науки України
Державний університет 

інтелектуальних 
технологій і зв'язку

Додаток до наказу від «27» вересня 2022 року 
№01-08-203

152 Метрологія та інформаційно- 
вимірювальна техніка Державна Магістр Денна кошти фізичних та/або 

юридичних осіб

№ 
п/

п

№ 
зая

ви
 

в 
ЄД

ЕБ
О

ко
нк

ур
сн

ої
 п

ро
по

зи
ці

ї 
в 

ЄД
ЕБ

О

прізвище ім'я по батькові (за 
наявності)

номер, серія, дата 
видачі та тип документа 
про освітній (освітньо- 

кваліфікаційний) 
рівень/ступінь, на 

основі якого 
відбувається вступ

рік та номери сертифікатів 
зовнішнього незалежного 

оцінювання/' єдиного вступного 
іспиту/ єдиного фахового 
вступного випробування/ 

національного 
мультипредметного тесту/ 

магістерського тесту навчальної 
компетентності/ магістерського

назва 
спеціалізацій, 

освітніх програм 
в межах 

спеціальності

ко
нк

ур
сн

ий
 

ба
л

1 2

а-н
3 4 5 6 7

комплексного тесту 

8 9 10

1 11261668 102458
1

Комаров Сергій Олександрович 131968 В22 30.06.2022 
Диплом бакалавра

Метрологічне 
забезпечення 
випробувань та 
якості продукції

115,000



ЗАТВЕРДЖЕНО 
Наказ Міністерства освіти 
і науки України 
23 червня 2022 року № 5 8 3

Форма № Н-1.03.2

Додаток до наказу про зарахування на навчання

Міністерство освіти і науки України
Державний університет 

інтелектуальних 
технологій і зв'язку

Додаток до наказу від «27» вересня 2022 року 
№01-08-203

152 Метрол 
вимір

огш та її 
(овальна

[формаційно-
техніка Деру,кавна Магістр Денна кошти фізичних та/або

ЮРИДИЧНИХ пгіії

№ 
п/

п

Г° 
зая

ви
 

в 
ЄД

ЕБ
О

нк
ур

сн
ої

 п
ро

по
зи

ці
ї 

вЄ
Д

ЕБ
О

прізвище ім'я по батькові (за 
наявності)

номер, серія, дата 
видачі та тип документа 
про освітній (освітньо- 

кваліфікаційний) 
рівень/ступінь, на 

основі якого

рік та номери сертифікатів 
зовнішнього незалежного 

оцінювання' єдиного вступного 
іспиту/ єдиного фахового 
вступного випробування/ 

національного 
мультипредметного тесту/

назва 
спеціалізацій, 

освітніх програм 
в межах 

спеціальності

5Ю

§о
£

-н оа
3

відбувається вступ магістерського тесту навчальної 
компетентності/ магістерського 

комплексного тесту

ОИ

1 3 4 5 6 7 8 9 10
1 11077480 102458

2
Лалуд Данило Денисович 132106 В22 30.06.2022 

Диплом бакалавра Інженерія якості 120,000

< $ а іУ  — Ч Ж Н 'Р & Г { -
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ЗАТВЕРДЖЕНО 
Наказ Міністерства освіти 
і науки України 
23 червня 2022 року № 583

Форма № Н-1.03.2

Додаток до наказу про зарахування на навчання

Міністерство освіти і науки України
Державний університет 

інтелектуальних 
технологій і зв'язку

Додаток до наказу від «27» вересня 2022 року 
№01-08-203

171 Електроніка Державна Магістр Денна кошти фізичних та/або 
юридичних осіб

№ 
п/ 

п

О№щ
ч:
м
я(0В!ш су

рс
но

ї 
пр

оп
оз

иц
ії 

в 
ЄД

ЕБ
О

прізвище ім'я по батькові (за 
наявності)

номер, серія, дата 
видачі та тип документа 
про освітній (освітньо- 

кваліфікаційний) 
рівень/ступінь, на 

основі якого

рік та номери сертифікатів 
зовнішнього незалежного 

оцінювання/' єдиного вступного 
іспиту/ єдиного фахового 
вступного випробування/ 

національного 
мультипредметного тесту/ -

назва 
спеціалізацій, 

освітніх програм 
в межах 

спеціальності

51©
іЯ
Що
£ВX

%
до«
Сі

відбувається вступ магістерського тесту навчальної 
компетентності/ магістерського 

комплексного тесту

ои

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

1 11518313 102458
3

Мінаєв Борис Михайлович 13082390 СК 30.07.2000 
Диплом бакалавра

Електроніка 105,000

2 11131065 102458
3

Платонов Олександр Дмитрович
//

132109 В22 30.06.2022 
Диплом бакалавра

Електроніка 115,000



ЗАТВЕРДЖЕНО 
Наказ Міністерства освіти 
і науки України 
23 червня 2022 року № 583

Форма № Н-1.03.2

Додаток до наказу про зарахування на навчання

Міністерство освіти і науки України
Державний університет 

інтелектуальних 
технологій і зв'язку

Додаток до наказу від «27» вересня 2022 року 
№01-08-203

171 Елєктроніка Деря<авна Магістр Денна кошти фізичних та/або 
юридичних осіб

№ 
п/

п

ОРЧ
аСІ
ш
м
кя
ясо ку

ре
но

ї 
пр

оп
оз

иц
ії 

в 
ЄД

ЕБ
О

прізвище ім'я по батькові (за 
наявності)

номер, серія, дата 
видачі та тип документа 
про освітній (освітньо- 

кваліфікаційний) 
рівень/ступінь, на 

основі якого

рік та номери сертифікатів 
зовнішнього незалежного 

оцінювання/ єдиного вступного 
іспиту/ єдиного фахового 
вступного випробування/ 

національного 
мультипредметного тесту/

назва 
спеціалізацій, 

освітніх програм 
в межах

5ю

О

£

2 =ом
а

відбувається вступ магістерською тесту навчальної 
компетентності/ магістерського 

комплексного тесту

§

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
—

1 11628943 106272
4

Харчук Ігор Леонідович 29271053 СК 30.06.2006 
Диплом бакалавра

Електроніка 120,000

Я ю и > .  <ь/ '*я У///У Є / Ь &



ЗАТВЕРДЖЕНО 
Наказ Міністерства освіти 
і науки України 
23 червня 2022 року № 583

Форма № Н-1.03.2

Додаток до наказу про зарахування на навчання

Міністерство освіти і науки України

172 Телекомунікації та радіотехніка

к
'й

О«5МЧ

ся
§

11452552

11025228

11269690

11030157

яяСО
ОС
р« О с «
■зі
Р' м
Яо

102456
9

102456
9

102456
9

102456
9

прізвище

Воєводін

Кованжи

Кураса

Меланич

Державна

їм я

Кирило

Степан

Олексій

Ігор

по батькові (за 
наявності)

Григорович

Степанович

Сергійович

Володимирович

Олександрович

Державний університет 
інтелектуальних 

технологій і зв'язку

Магістр

номер, серія, дата 
видачі та тип документа 
про освітній (освітньо- 

кваліфікаційний) 
рівень/ступінь, на 

основі якого 
відбувається вступ

131990 В22 30.06.2022 
Диплом бакалавра
108951 С16 12.07.2016 
Диплом спеціаліста
П 7 И П В 7 9  V) 06 307.2.  
,иплом бакалавра

Ш Ш Ж 23гШ в63М 2г 
Диплом бакалавра
132160 В22 30.06.2022 

- Диплом бакалавра-

Додаток до наказу від «27» вересня 2022 року 
№01-08-203

Денна

рік та номери сертифікатів 
зовнішнього незалежного 

оцінювання/' єдиного вступного 
іспиту/ єдиного фахового 
вступного випробування/' 

національного 
мультипредметного тесту/ 

магістерського тесту навчальної 
компетентності/ магістерського 

компле ксного тесту

8

кошти фізичних та/або 
юридичних осіб

назва 
спеціалізацій, 

освітніх програм 
в межах 

спеціальності

Т елекомунікації 
та радіотехніка
Телекомунікації 
та радіотехніка _
Телекомунікації
дирадіотехніка—
Т елекомунікації 
та радіотехніка

елекомунікації 
та радіотехніка

чгаю
>яяяо
мяои

10
143,000

164,000

125,000

141,000

133,000
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ЗАТВЕРДЖЕНО 
Наказ Міністерства освіти 
і науки України 
23 червня 2022 року № 583

Форма № Н-1.03.2

Додаток до наказу про зарахування на навчання

Міністерство освіти і науки України

172 Телекомунікації та радіотехніка

а
"В

Оизм

х
«О!Я

11472667

яясооС
0 .0  С «5
О В

109504
1

прізвище

Курек

Равлик

Державна

ім'я

Олександр

Олександр

по батькові (за 
наявності)

Мечиславович

Ярославович

Державний університет 
інтелектуальних 

технологій і зв'язку

Магістр

номер, серія, дата 
видачі та тип документа 
про освітній (освітньо- 

кваліфікаційний) 
рівень/ступінь, на 

основі якого 
відбувається вступ

32383379 ЕР 30.06.2007 
Диплом бакалавра
095672 В22 30.06.2022 
Диплом бакалавра

Додаток до наказу від «27» вересня 2022 року 
№01-08-203

Денна

рік та номери сертифікатів 
зовнішнього незалежного 

оцінювання/' єдиного вступного 
іспиту/ єдиного фахового 
вступного випробування/ 

національного 
мул ьтипр е лметного тесту/----

магістерського тесту навчальної 
компетентності/ магістерського 

комплексного тесту

8

кошти фізичних та/або 
юридичних осіб

назва 
спеціалізацій, 

освітніх програм
в межах------

спеціальності

Телекомунікації 
та радіотехніка
Телекомунікації
тя рягтіптрунік-я

ю
ІЯяяо
аXои

10
0,000

0,000

г$ /С < Ы (и ' и? Ч Р  №  Р



ЗАТВЕРДЖЕНО 
Наказ Міністерства освіти 
і науки України 
23 червня 2022 року № 583

Форма № Н-1.03.2

Додаток до наказу про зарахування на навчання

Міністерство освіти і науки України
Державний університет 

інтелектуальних 
технологій і зв'язку

Додаток до наказу від «27» вересня 2022 року 
№01-08-203

172 Телекомунікації та радіотехніка Державна Магістр Денна кошти фізичних та/або 
юридичних осіб

№ 
п/ 

п

№ 
зая

ви
 

в 
ЄД

ЕБ
О

1 к
он

ку
рс

но
ї 

пр
оп

оз
иц

ії 
в 

ЄД
ЕБ

О

прізвище ім'я по батькові (за 
наявності)

номер, серія, дата 
видачі та тип документа 
про освітній (освітньо- 

кваліфікаційний) 
рівень/ступінь, на 

основі якого 
— відбувається вступ

рік та номери сертифікатів 
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